
XXiX. Hosszútávú triatlon oB 
Nagyatád, 2019.08.10
tECHNIKaI ÉRtEKEZLEt 



SzervezőbizottSág
Péter attila -„Showman” 
Szliczki József -versenyigazgató
Herr Évi -Nevezés
Herr gyula -a Szervezőbizottság elnöke
Herbszt László -Design
Fehér ágnes -Nevezési Iroda 
Herr Nina -Social media
Peperő Miklós -Úszás
Balogh József -Kerékpár 
Pap Zoltán -Futás
Beleznay Katalin -Protokoll
Beleznay Judit -eredményhirdetés
Kocsis Péter -angol
Herr dávid -eXtremeMan live magyar
Sped-Med -E.Ü biztosítás
Bohm akos -Kerékpár - Ágneslak
Compass egyesület -Kerékpár -Böhönye
Bogdán Zoltán -Kerékpár -Segesd
tóth Csilla -Kerékpár Nagyatád
Beleznay László -CET rend 
Horváth Dezső -Polgárőrség
Ifj. Herr gyula -Design II.
Huszics Klári -Athlete’s garden 
Huszics Zoltán -főszakács
Horváth Ferenc -Versenyközpont 
Filó Lajos -K.frissítő futás
Karászi gabi -Egyéni CÉL 
Szamek Márti -Váltó CÉL  
Hantosi anett -szállítás
Borovics I. -villany



az eXtrememan
SportSzerűSégére ügyelnek

Böröczi Viktória -Vezető versenybíró bt.estimate@gmail.com 
Rózsa dóra -Technikai felügyelő dorarozsa@yahoo.com
Vadkerti József -DEPO
Csizmadia gyula -kerékpár
Molnár Gábor-úszás -futás



Jó versenyzést kíván az eXtremeMan 
hivatalos időmérő csapata!
EVOChip Hungary Kft.



rajtSzámkioSztáS

1–1000 egyéni,  „ttt”: piros
első Ironman-es versenyzők*
2000–2999 „Ironman párban”
3000–3999 három fős váltók
4000–5999 négy vagy több fős váltók



verSeny előtti teendők

1. Regisztráció  (rajtcsomag felvétele -Nevezési Iroda)
2. Futófelszerelések leadása
3. Az úszás helyszínének megközelítése 
4. Parkolás
5. Kerékpár „check-in”
6. Kerékpáros felszerelések elhelyezése  
7. Úszás „check-in” 



regiSztráció
-helye időpontja

augusztus 7. (szerda): 17:00–20:00
augusztus 8. (csütörtök): 9:00–11:00 és 17:00–20:00
augusztus 9. (péntek): 8:00–12:00 és 17:00–20:00



regiSztráció i.

A regisztráció során elsőként a versenyző azonosítása törté-
nik meg,
melyhez egy fényképes igazolvány bemutatása szükséges. 
(személyi vagy jogosítvány vagy útlevél)
Az egyéni versenyzők csak a saját rajtcsomagjukat vehetik át.

Az eXtremeMan Nagyatád versenye 
a Magyar Triatlon Szövetség 
XXIX. Hosszútávú Triatlon Országos Bajnoksága.   
A versenyen történő indulás feltétele az érvényes licensz, 
azaz a versenyengedély. 
ha a versenyzőnek külföldi licence van, akkor azt kérjük 
bemutatni!

www.triatlon.hu



A nevezési irodában a versenyre benevezett versenyzők
regisztrációjukat követően megkapják a rajtcsomagjukat. 
A rajtcsomag tartalma egyéni versenyzők esetén:
•névre szóló rajtszám
•ha szükséges, fehér chip
•kerékpáros etikettek (bukósisak és kerékpár)
•emblémázott úszósapka
•a váltásokhoz szükséges zacskók
•karszalag
•„filled bottle” -kulacsban 4 fajta High5 termékkel, 
•műsorfüzet
•zárt borítékban tombolajegyek
• rajtszámmatrica

a rajtcSomag tartalma váltók eSetén:

•rajtszám (csapatnévvel)
•fehér chip
•a verseny egyedi ajándékpólói
•kerékpáros etikettek (bukósisak és kerékpár)
•emblémázott úszósapka (váltónként 2 db)
•a váltásokhoz szükséges zacskók (ha szükséges)
•karszalag (váltótagonként 1 db)
•kulacs (váltótagonként 1 db)
•műsorfüzet (váltótagonként 1 db)
•zárt borítékban tombolajegyek
•rajtszámmatricák 
a tombolajegyek az eredményhirdetés sorsolásán vesznek majd részt.



a rajtszám hátoldalán megadjuk az egészségügyi biztosítás te-
lefonszámát, melyet egészségügyi probléma esetén lehet hív-
ni, egy vészhelyzet esetén hívható telefonszámot (kérjük, érte-
sítsétek a szervezőket, ha vészhelyzetet láttok). Lehetőséget 
biztosítunk arra, hogy ugyanitt megadjatok egy olyan telefon-
számot, melyen elérjük a helyszínen is jelen levő legközelebbi 
hozzátartozód.



regiSztráció ii.
Sárga chip?
 
tud róla a nevezési iroda? 

IGEN, ha a versenyző a Profiljában a megadott határidőig 
rögzítette. 
Amennyiben a versenyzőnek nincs sárga chipje, 
vagy azt a megadott határidőig nem rögzítette, 
úgy a versenyen fehér chippel indul. 
a fehér chip bérleti ill. kauciós díja: 1.000 Ft-1.000 Ft. 
a chip bérlethez ill. kaucióhoz, kérnénk, hogy   
egy-egy 1.000 Ft-os bankjegyet hozzatok!
a váltók minden esetben fehér chippel indulnak, a nevezési 
díj a bérleti díjat fedezi. 
1000Ft Kauciót kérünk tőlük is.



FutóFelSzereléSek leadáSa

időpont: 2019. augusztus 9.
(péntek) 8:00–20:00
Helyszín: Versenyközpont 
–a kerékpáros leszállás utáni területen 
Új helyen a megszokotthoz képest!

A futófelszerelést a RUN feliratú csomagban helyez-
zétek el! 
A RUN felíratú szatyrokat kérjük a kerékpár leszállás 
utáni részen, öltözőfogasokra felakasztani.
Van lehetőség a verseny utáni ruha leadására is mely 
szatyrokat ugyanebben az időszakban. 
az aFtER RaCE csomagban kérjük elhelyezni, és 
leadni a ruhatárban.
Lehetőséget biztosítunk egyedül érkező versenyző-
ink részére, hogy az aFtER RaCE csomagot reggel, 
a rajtnál adják le az öltözősátor mögött álló teher-
autónál, de csak ott. Ezt az úszás után levetett és 
ezt követően a BIKE csomagban elhelyezett „vizes” 
felszereléssel együtt a célbaérkezés után a Ruhatár-
ban vehetitek át.



verSeny előtti teendők

1. Regisztráció  (rajtcsomag felvétele - Nevezési Iroda)
2. Futófelszerelések leadása
3. az úszás helyszínének megközelítése 
4. Parkolás
5. Kerékpár „check-in”
6. Kerékpáros felszerelések elhelyezése  
7. Úszás „check-in” 



úszás 

gyékényesen, a Bányatóban 
40 km Nagyatádtól.
50 perces autóút!



SzemélySzállító autóbuSzok
kerékpárSzállító járművek

találkozó a József attila Kollégium melletti parkolóban 4:45-kor
Kerékpárváz védelmére védőborítást mindenki maga biztosít
A jegyeket ne felejtsétek otthon, mert a sofőrök kérni fogják!
Indulás 5:00-kor. Létszámellenőrzés nincs.
a buszok visszafelé 11:00 indulnak



verSeny előtti teendők

1. Regisztráció  (rajtcsomag felvétele - Nevezési Iroda)
2. Futófelszerelések leadása
3. Az úszás helyszínének megközelítése 
4. parkolás
5. Kerékpár „check-in”
6. Kerékpáros felszerelések elhelyezése  
7. Úszás „check-in” 



parkoláS

A fehér karszalag jel minden rendőrnek, 
polgárőrnek, rendezőnek, hogy az autó 
a versenyhez tartozik, így segít a megfe-
lelő (őrzött) parkolókhoz jutni
a karszalag ára:
300 Ft az eXtremeMan Shopban 



parkoláS gyékényeSen

a parkoló zárva (!):   
8:10–9:20  ill.  9:50–10:30



a parkoló elhagyáSa:
balra Fognak irányítani

9:20–9:50, majd 10:30 után



verSeny előtti teendők

1. Regisztráció  (rajtcsomag felvétele - Nevezési Iroda)
2. Futófelszerelések leadása
3. Az úszás helyszínének megközelítése 
4. Parkolás
5. kerékpár check-in
6. kerékpáros felszerelések elhelyezése  
7. Úszás check-in 



kerékpár check-in       

-egyéni verseny 6:00–7:15 
-váltó verseny 7:15–8:00



kerékpáros felszerelések
elhelyezése a bringa/bike
feliratú szatyorban 
egyéni verseny : 6:00–7:15  
váltó verseny 7:15–8:00 



Úszás check in: 6:45–7:20
bemelegítési lehetőség
a vízben 7:20-ig
/Final countdown…/



a boka felett kell
viselni a chipet!



úszás

az úszás két körös!
az első kör megtétele után
a vízből kijőve kb. 10m-t kell
futni a parton a második kör
megkezdéséhez



nézők átjárója

A rajt helyszínén a vízből való kifutás fo-
lyosóját keresztezni akaró nézőket kérjük, 
keressék a Nézők átjárója kaput, ahol rugal-
mas módszerrel engedjük át folyamatosan 
az embereket.



raJt

egyéni versenyzők: 7:30
váltók: 8:50

Amennyiben az időjárási feltételek indokol-
ják, a rajtok időpontja változhat. 

Neoprén 24 C fok alatti vízhőmérséklet 
esetén engedélyezett, hivatalos mérés a 
rajt előtt 1 órával. 

A rendezők által kiadott úszósapka viselé-
se kötelező. 

a kék (tOP) ill. a piros sapkás (kiemelt) ver-
senyzők a rajt területén az első sorokban 
helyezkedhetnek el. A többi versenyzőnek 
zónákat jelölünk ki a tervezett úszásidő 
alapján.

Rajt: vízbefutással, a rajtjel ágyúlövés



úszás

limit: 2 óra 20 perc
a kerékpározás megkezdéséhez!



Összefoglaló: „reggeli menü”
4:45  Bringapakolás, buszok megérkezése
a Sportcsarnok előtti parkolóba 
5:00  Buszok, bringaszállító autók indulása
 

6:00  gyékényes: dEPO nyit
6:45–7:20  Úszás „check-in”, melegítési le-
hetőség a vízben
7:20 „Final countdown”–a bemelegítés be-
fejezése, versenyzők a parton
7:30  Rajt – ágyú
7:31-től váltók úszás „check-in”, melegítési 
lehetőség a vízben
7:50-től váltóversenyzők a parton
8:50  Váltók rajt – ágyú
Nézők: 
Parkoló elhagyása 8:10-ig, vagy 9:20 és 
9:50 között, vagy 10:30 után
A kocsivezetők használják a fehér karsza-
lagot!

A „karszalagos” autókat a rendőrök Nagy-
atádon nem terelik el, hanem visszairányít-
ják a Városi Strand melletti parkolóba  
a Buszok visszafelé 11:00 órakor indulnak 
– atád áruházhoz jönnek vissza



a nagyatádi személy autó parkoló nyitva, megközelíthető  
a verseny aktuális állásától függően, de legfeljebb 
12:30-ig

zárva 12:30–18:00



kerékpár- 2019-ben Új pálya!

Szintkülönbség: 640m

gyékényes bányató–csurgó–iharosberény–böhönye–nagyatád városi Strand, majd nagyatád–elkerülő út
–Segesd–nagyatád háromfordítós pályán három kör, részleges útlezárás mellett közepes minőségű aszfalton. 



részleges útlezárás, rendőri, polgárőri biztosítással.
a kreSz szabályait be kell tartani!



kerékpár

a pálya vasúti átjárókat keresztez, 
időjóváírás lehetséges.
„i” jel a rajtszámon!



FriSSítőállomáSok

22 km-nél, 48 km-nél, 72 km-nél, 
majd a kiskör fordítójában:
segesden és nagyatádon

FriSSítők Sorrendje:

•kulacsban feladott kristályvíz
(feltétele a ledobott kulacs)

•kulacsban feladott high5
izotóniás ital
(feltétele a ledobott kulacs) 

•a nagyatádi versenyközpontban 
high5 energiaszelet,
a segesdi fordítóban gél

•felezett banán



FriSSítőállomáSok

Ügyeljünk környezetünkre!
Kérjük, a kulacsot csak a kijelölt helyen dobjátok le! 
Csak ledobott kulacs után adunk újabb kulacsot!
Kérjük, hogy csak a frissítőállomások közvetlen kör-
nyezetében dobjátok el a szemetet!
a „szemetelési zónáról”, annak szabályairól az 
MTSZ szabálykönyve is rendelkezik.

A szemetelési zóna végét tábla jelzi!



egyéni FriSSítéS 

egyéni frissítésre 72, 107 és 142 km-nél van lehe-
tőség, a központi frissítőállomást követően a Kápol-
na utca jobb oldalán, annak teljes hosszában, illetve 
a Pizza dolo fordítója utáni kijelölt területen.
Az egyéni frissítők feladásával a segítők nem aka-
dályozhatják a gyorsabb kerékpárosok haladását.
a gyorsabb kerékpárosok az utca bal oldali sávjá-
ban haladnak, ebben a sávban frissítőt felvenni 
tilos! 

a szabály megszegése versenybírói intézkedést 
vonhat maga után. 



kerékpár

limit: 
8:45 az utolsó kerékpáros kör megkezdéséhez
(CEt -16:15) és  10:30 a futás megkezdéséhez
CEt -18:00

no drafting!

A szabályt megszegő versenyzőnek a versenybíró 
kék lap felmutatásával jelzi a büntetést, mely után 
a következő penalty boxban 5 perces időbünte-
tést kell letöltenie. 
A második kék lap felmutatásával a versenyző a 
versenyből kizárásra kerül. 

a  „penalty box” – a kerékpáros köröket ellenőrző 
chipszőnyeg előtt van kijelölve.  



a bringa végén…

A szervezők a kerékpárokat a versenyzőktől 
elveszik, és segítik a helyükre tenni. 

Leszállást követően a versenyző ott találja meg 
a RUN feliratú szatyrot, ahol előző nap elhe-
lyezte azt. a szatyorral együtt minden verseny-
zőnek be kell mennie az öltözősátrakba,, majd 
azt elhagyva kezdheti meg a futást.



FutáS: 2019-ben Új pálya!

versenyközpont–nagyatád belvárosa–Szt. istván park–versenyközpont
5.250 m-es pályán 8 kör (szintkülönbség: elhanyagolható)–a futók minden körben áthaladnak
a versenyközponton. a futás forgalomtól teljesen zárt pályán, jó minőségű aszfalton,
ill. műkövön van kijelölve. a versenyző kísérete tilos.



a futópályán a „jobbra tarts”
szabálya érvényes 
igyekezzetek a pálya szélén futni!



FriSSítőállomáSok

1. verSenykÖzpont
•műanyag pohárban feladott kristályvíz
•I:am sótabletta
•műanyag pohárban feladott kristályvíz
•műanyag pohárban feladott HIGH5 izotóniás ital
•HIGH5 gél
•negyedelt banán
•kádakban hűsítő víz (mosakodásra, szivacshoz
-hozd magaddal a nevezési szatyorban kiosztott szivacsot!)

2. atád áruház mÖgÖtt (980 m)
•műanyag pohárban feladott kristályvíz
•műanyag pohárban feladott HIGH5 izotóniás ital
•keksz
•kádakban hűsítő víz (mosakodásra)  

3. SportcSarnok előtt (2.200 m)
•műanyag pohárban feladott kristályvíz
•műanyag pohárban feladott HIGH5 izotóniás ital
•kóla
•kádakban hűsítő víz (mosakodásra)  

4. park hotel előtt (4.000 m)
•műanyag pohárban feladott kristályvíz
•műanyag pohárban feladott HIGH5 izotóniás ital
•szeletekre vágott dinnye

ügyeljünk környezetünkre!
Kérjük, hogy csak a frissítőállomások közvetlen környezeté-
ben dobjátok el a szemetet! A „szemetelési zónáról”, annak 
szabályairól az MTSZ szabálykönyve is rendelkezik.



egyéni
FriSSítőállomáSok

a Zrínyi utca mentén, valamint az atád 
Áruház és a Park Hotel frissítőállomásainál 
kijelölt területen van lehetőség.



limitidők a FutáSon

a futás megkezdéséhez: 
10:30 (18:00 CEt)
Limitidő körönként kb. 40 perc
Egyéni versenyzőknek és váltóknak
egyöntetűen (az egyéni versenyóra alapján): 
a 4. kört 12:30-nál, 
a 7. kört 14:30-nál, 
az utolsó kört pedig 15:50-nél meg kell kezdeni. 
Pályazárás éjfélkor.



a körök számlálása a futáson
egyéni felelősség!
+eXtrememan live adatai 



váltók/relayS

bedepózáS
7:15–8:00
a versenyző kísérete tilos.



Úszás „check-in”-7:31-től
melegítési lehetőség a vízben
7:31-7:45 vagy 8:40–8:45 

raJt /start 8:50



a váltók úszásának hivatalos
Szintideje 2:10 
azon a váltók, akiknél az úszó még 
11:00 órakor is vízben van, az úszótávot
teljesíthetik, de a bringás tagokat
egy-egy tartalék chippel 3:30-as 
versenyidőnél, tehát 11:00-kor elindítjuk. 



a kerékpározásnál limit időn túlra csúszó váltóver-
senyzőket, azaz ha a váltó kerékpáros tagja nem tud 
elindulni 8:45-kor (16:15 CEt.) az utolsó bringás körre 
nem engedjük ki kerékpározni. 
dE a versenyóra állása szerint 
10:30-kor (CEt 18:00) 
valamennyi még várakozó váltót (egy-egy tartalék 
chippel), közös rajttal elindítjuk a befejező maratonra. 



váltóhelyek 

ÚSzáSról-ÚSzáSra: az úszás rajthelyén, 

ÚSzáSról-kerékpározáSra:  
a gyékényesi 2. kerékpáros depo bejárata,

kerékpárról-kerékpárra: 
a kápolna u. végén levő kijelölt váltóhely, 

kerékpárról-FutáSra: 
az öltözősátorban (depo)

FutáSról-FutáSra: 
az egyéni frissítőállomások mentén. 
javasoljuk, hogy a csapattársak az utolsó váltó-
helyről csatlakozzanak a befutóra.

célFotó-etikett!





cél

Az egyéni versenyzők a jobb oldali, a váltók a 
bal oldali célkapuba futnak be. Javasoljuk, hogy 
a váltótagok együtt fussanak be a célba.

a versenyt sikeresen teljesített egyéni verseny-
zők a célban a verseny egyedi FINISHER-es 
pólóit és érmeit kapják.

a versenyt sikeresen teljesített váltók a célban a 
verseny egyedi érmeit kapják. 

A célbaérést követően Mogyi nasi, frissen sült 
pogácsa, víz, sör, masszázs, szükség esetén 
orvosi segítség vár Benneteket.

Érdemes felfrissülni a Városi Strand termál me-
dencéjében (bubble bath és egyéb élmény ele-
mek).

Doppingellenőrzés lehetséges.



célFotó etikett

Kérjük a célfotó etikettjét betartani! Csak úgy 
tudunk Rólatok megfelelő fotót készíteni és azt 
használni, ha jól láthatóan, elöl viselitek a rajt-
számot, a célfolyosóban a közvetlen előtted be-
futó egyéni versenyzőt vagy váltót nem hajrázod 
le és hagysz egy kis időt a fotó elkészítésére, a 
befutás után a lehetőségekhez képest gyorsan 
elhagyod a célterületet.



a célterületen csak az akkredidált média és a 
versenyzők tartózkodhatnak.

a köszönet rózsája



verSeny utáni teendők … 
azaz a „check out”
1. Maradjon rajtad a CHIPED és/vagy a rajtszámod! 
„Beazonosíthatóság” nélkül NEM vihetsz ki semmit sem a DEPO területéről.

2. A BIKE, a RUN és az AFTER RACE feliratú csomagjaidat a RUHATÁRBAN találod. 

nyitáS: 18:00.

azonosítás rajtszám vagy chip alapján.

3. a kerékpárod és a bukósisakod a depóban található.

nyitáS: 18:00.

azonosítás rajtszám vagy chip alapján.

4. A versenyre bérbe kapott fehér chip (ha volt ilyen) leadása az eXtremeMan shopban.
Az 1.000 Ft kaució visszajár!

azokat a tárgyakat, melyek valamilyen oknál fogva nem azonosíthatók rajtszám alapján, vagy 
talált tárgyak, a verseny másnapján az eredményhirdetés helyszínén, az eredményhirdetés előtt 
és után tudjuk átadni tulajdonosának. az itt maradó tárgyakat nem tudjuk tárolni és nem vállaljuk 
a postázásukat sem.



verSeny utáni
teendők, azaz a 
„check out” 

a depo be ill.
kijáratánál 



jó verSenyzéSt éS SikereS célbaéréSt kívánunk!


